
BIEDRĪBA „LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA” 

Reģ. Nr. 40008105401 

Ikšķiles iea 5-62, Rīga, LV 1057 

 

Valdes sēdes protokols Nr. 21/1 

 

 
Vieta: Skype sanāksme internetā 

    

Datums: 2021.gada 23. septembris 

Sēdē piedalās: 

Žanis Buklovskis, valdes loceklis; 

Roberts Kovaļevski, valdes loceklis; 

Jurijs Botvinko, valdes loceklis 

 

Sēdi vada: Žanis Buklovskis 

Protokolē: Žanis Buklovskis 

 

Sēdi sāk plkst. 20.00, beidz plkst. 21.30 

 

Sēdes darba kārtība: 

1) Valdes priekšsēdētāja vēlēšanas; 

2) Informācijas iesniegšana Uzņēmumu Reģistrā; 

3) Aktuālās informācijas pieprasīšana no iepriekšējās valdes locekļiem; 

4) LSFP atskaites un citi jautājumi; 

5) Tuvākās aktivitātes; 

6) Citi jautājumi. 

 

 

Sēdes gaita: 

 

1) Valdes priekšsēdētāja vēlēšanas 

 

Sēdes vadītājs ierosina piedāvāt kandidatūras valdes priekšsēdētāja amatam. Jurijs 

Botvinko izvirza Žaņa Buklovska kandidatūru, jo viņam esot vislielākā pieredze šajā 

amatā. Citi kandidāti netiek izvirzīti.  

 

1.1. Sēdes vadītājs aicina balsot par izvirzīto kandidātu – Par valdes priekšsēdētāju 

ievēlēt Žani Buklovski 

1.1.1. Balsojums – PAR – 2 (divi), ATTURAS – 1 (viens) 

1.1.2. Nolemts – Par valdes priekšsēdētāju ievēlēts Žanis Buklovskis. 

 

2) Informācijas iesniegšana Uzņēmumu Reģistrā 

 

Sēdes dalībnieki vienojas uzticēt Jurijam Botvinko noorganizēt dokumentu 

iesniegšanu LR Uzņēmumu Reģistrā par izmaiņām valdes sastāvā, kā arī iesniegt 

statūtu jauno redakciju. Saskaņā ar biedru sapulcē nolemto, sākotnēji jāprecizē ar 

juristiem vai statūtu 4.1.12. punkts var palikt esošā redakcijā. Ja juristi nesaskata 



riskus, tad var uzreiz sniegt uzņēmumu reģistrā. Ja tomēr ir kādi riski, tad juristu 

piedāvātās izmaiņas ir jāsaskaņo ar biedriem. 

 

Pēc atbildes saņemšanas Jurijam Botvinko jāsniedz aktuālā informācija LSFP, bet 

Žanim Buklovskim jāiesniedz informācija WDF un citām sadarbības organizācijām. 

 

3) Aktuālās informācijas pieprasīšana no iepriekšējās valdes locekļiem 

 

Žanis Buklovskis informē, ka jau ir pieprasījis no iepriekšējās valdes locekļiem nodot 

visu viņu rīcībā esošo informāciju par aktuālajiem iesāktajiem darbiem, materiāliem 

u.c.c vērtībām. 

 

Tāpat Žanis informē, ka 23.09. e-pastā no Ulda saņemti dažādi dokumenti, kurus ir 

jāizskata tuvākā laikā un nepieciešamības gadījumā jāpieprasa papildus skaidrojumus. 

Pamatā saņemtie materiāli ir līgumi un citi informatīvi materiāli.  

 

Savukārt Reno Roga solīja nodot federācijas datoru, planšetes un citas materiālās 

vērtības šī gada 24. septembrī. 

 

Vēl viens portatīvais dators atrodas pie Kristapa Mickus ar kuru tiks atsevišķi 

sarunāts, kā tas tiks nodots. 

 

4) LSFP atskaites un citi jautājumi 

 

Jurijs Botvinko informē, ka no LSFP saņemts pieprasījums iesniegt atskaiti par 2020. 

gadā piešķirto finansējumu saskaņā ar 2020.gada sadarbības līgumu par papildus 

piešķirtajiem līdzekļiem Covid-19 radīto negatīvo seku mazināšanai. Atskaite ir 

iesniedzama līdz 24.09. pretējā gadījumā piešķirtais finansējums 1222 EUR apmērā ir 

jāatmaksā valstij. Žanis Buklovskis informē, ka par šo sazinājās ar LSFP grāmatvedi, 

lai precizētu detaļas. LSFP informēja, ka ja tiek plānots šo finansējumu izlietot līdz 

2021. gada decembrim, tad ir jāiesniedz precizēta tāme. Sēdes dalībnieki vienojas, ka 

tāmes precizējums tiks veikts pēc nākamās valdes sēdes, kad tiks pieņemts lēmums 

par 2021. gada sacensību norisi vai atcelšanu. Žanis uzņemas sazināties ar LSFP, lai 

informētu par to, ka tāmes precizējums LSFP tiks  iesniegts 1. oktobrī. 

 

Žanis Buklovskis informē ka 2021. gadā LDO ir piešķirts finansējums no valsts 

budžeta līdzekļiem 2900 EUR apmērā, kā arī no VKS ziedojumu līdzekļiem 716 EUR 

apmērā par ko ir noslēgts līgums starp LDO un LSFP. Taču LSFP informēja, ka 

joprojām nav iesniegta plānotā izlietojuma tāme. Sēdes dalībnieki vienojas, ka tāmes 

tiks izveidotas pēc nākamās valdes sēdes, kad tiks pieņemts lēmums par 2021. gada 

sacensību norisi vai atcelšanu. Žanis uzņemas sazināties ar LSFP, lai informētu par to, 

ka tāmes precizējums LSFP tiks  iesniegts 1. oktobrī. 

 

Žanis Buklovskis informē ka 2021. gadā LDO ir piešķirts LSFP līdzfinansējums 

starptautisko sporta sacensību Latvia Open 2021 rīkošanai 2973 EUR apmērā par ko 

joprojām nav noslēgts sadarbības līgums starp LDO un LSFP. Sēdes dalībnieki 

vienojas, ka Žanis Buklovskis sazināsies ar LSFP, lai precizētu par līguma 

noslēgšanu, kā arī vienotos par izlietojuma tāmes iesniegšanu 1. oktobrī. 

 



Sēdes dalībnieki vienojas, ka nākamā valdes sēde notiks 30. septembrī, lai varētu 

pieņemt lēmumu par klātienes sacensību organizēšanu 2021. gadā: 

• Latvia Open 2021 

• LDO Latvijas Kauss 2021 

 

Lai varētu pieņemt lēmumus par sacensību organizēšanu, tad līdz sēdei jāprecizē 

sekojoša informācija: 

• Jāprecizē, kā var organizēt sacensības klātienē un ar kādām iestādēm 

jāsaskaņo, kādi ir ierobežojumi zaļā un dzeltenā protokola sacensībām: 

• Jāprecizē rezervācija ar Bellevue Park Hotel Rīga priekš Latvia Open 

sacensībām, kā arī pieejamību priekš LDO Latvijas Kausa sacensībām: 

• Latvia Open sacensībām jāprecizē ar kādām vakcīnām vakcinētos drīkstam 

uzņemt sacensībās: 

• Roberts Kovaļevskis meklēs kontaktus kas var palīdzēt ar visu noteikumu un 

nosacījumu izstrādi sacensību organizēšanai šajā un nākamajos gados: 

• Jāprecizē par iespējamo jauniešu dalību sacensībās un saistošiem 

noteikumiem. 

• Jāprecizē par iespējamu sacensību organizēšanu Pepsi Centrs telpās. 

 

Pēc lēmuma pieņemšanas par sacensību organizēšanu un nosacījumiem 2021. gadā, 

nekavējoties jāinformē LSFP, WDF un pārējā šautriņu metēju sabiedrība. 

 

5) Tuvākās aktivitātes 

 

Žanis Buklovskis informē, ka neskatoties uz klātienes sacensībām, tad ir piedāvājums 

veidot arī Online šautru līgu, kas nozīmē, ka šogad būtu jāizstrādā atbilstoši noteikumi 

un jāsaplāno atbilstoši plānotam klātienes sacensību kalendāram. Neskatoties uz šo 

aktivitāti Žanis piedāvā jau šogad uzorganizēt atsevišķas online sacensības. Sēdes 

dalībnieki diskutē par iespēju noorganizēt vairākas sacensības 2021. gadā, bet nonāk 

pie slēdziena, ka varētu noorganizēt tikai vienas ņemot vērā paredzamos darbus, kuri 

ir jāveic, lai sagatavotos šī gada sacensībām, kā arī sakārtotu visu nepieciešamo 2022. 

gada sezonai. 

 

Sēdes dalībnieki vienojas, ka būtu jāieplāno online sacensības oktobra mēneša beigās, 

bet datums tiks precizēts pēc 30. septembra valdes sēdes, kad būs skaidri pārējie 

jautājumi. 

 

6) Citi jautājumi 

 

Žanis Buklovskis informē, ka no Ulda Vrubļevska saņemtajos materiālos figurē 

iestrādnes atbalsta pieprasījumiem no uzņēmumiem. Žanis piedāvā iesaistīt Uldi 

turpināt darbu pie atbalstītāju piesaistīšanas, bet pirms tam saskaņot visu koncepciju 

kopumā ar valdi. Sēdes dalībnieki atbalsta priekšlikumu un uzdod Žanim sazināties ar 

Uldi un pozitīvas atbildes gadījumā sākt darbu pie atbalsta piedāvājuma izstrādes. 

 

Žanis Buklovskis informē, ka ir nepieciešams izveidot stabilu un patstāvīgu sacensību 

sistēmu jauniešiem. Iepriekš ar jauniešiem ir darbojies Jānis Kupšis, kam klubā ir liela 

daļa jauniešu. Žanis informēja sēdes dalībniekus, ka jau ir sazinājies ar Jāni Kupši un 

palūdzis līdz 30. septembrim iesūtīt ierosinājumus ko un kā vajadzētu izveidot, lai 

jauniešiem būtu interesanti piedalīties un tas iespējams ieinteresētu citu jauniešu 



pievēršanos šautriņu mešanas sporta veidam. Sēdes dalībnieki apstiprina šo aktivitāti 

un gaidīs Jāņa ierosinājumus izskatīšanai. 

 

Žanis Buklovskis informē, ka ir sazinājies ar iepriekšējās valdes locekli Kristapu 

Mickus un jautājis vai viņš būtu gatavs palīdzēt ar aktivitātēm, kuras saistītas ar LSFP 

atskaišu sagatavošanām, kā arī ar ierosinājumu iesniegšanu, kuri ļauti pretendēt uz 

papildus finansējuma piesaisti no valsts budžeta līdzekļiem. Kristaps konceptuāli 

apstiprināja gatavību iesaistīties. Sēdes dalībnieki apstiprina šo aktivitāti un uzdod 

Žanim sīkāk izrunāt ar Kristapu un novienoties par sadarbību. 

 

  

Nākamā valdes sēde notiks 30. septembrī no 20:00 – 21:00 tiešsaistē izmantojot Skype 

platformu. 

 

 

Sapulces vadītājs _______________ Žanis Buklovskis 

 

Sapulces protokolists  _______________ Žanis Buklovskis 

 

 

 

Valdes locekļi: _______________ Žanis Buklovskis 

 

_______________ Roberts Kovaļevskis 

 

_______________ Jurijs Botvinko 

 


